
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)  

เลขที ่             /๒๕๖๑      

การจ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง 

ตามประกาศ  กรมการทหารช่าง 

ลงวันที ่           เดือน                     พ.ศ.             . 

 

----------------------------------------- 
 

 กรมการทหารช่าง  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  กรม  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์
และเครื่องมือสายช่าง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)  โดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
มีข้อแนะน าและข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ 

 ๑.   เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
๑.๑  รายละเอียดประกอบการจ้างซ่อม 

 ๑.๒  แบบใบเสนอราคาที่ก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๑.๓  แบบสัญญาจ้าง 
 ๑.๔  แบบหนังสือค้ าประกัน 
        (๑)  หลักประกันการเสนอราคา  
        (๒)  หลักประกันสัญญา 
     (๓)  หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า 
 ๑.๕  บทนิยาม 
        (๑)  ผู้ยื่นข้อเสนอทีม่ีผลประโยชน์ร่วมกัน 
        (๒)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
 ๑.๖  แบบบัญชีเอกสารที่ก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
        (๑)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
        (๒)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 

 ๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 
  ๒.๑  มีความสามารถตามกฎหมาย 
  ๒.๒  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  ๒.๓  ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
  ๒.๔  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอ หรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ  
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  ก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 
  ๒.๕  ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน 
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
  ๒.๖  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
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 ๒.๗  เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานทีป่ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
 ๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอ ให้แก่ กรม ณ วัน
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม   
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
 ๒.๙  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล 
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 ๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง  
 ๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญา ต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด 
 ๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
 ๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญา ต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่
การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด 
 ๒.๑๔ คุณสมบัติอื่น  
  ๒.๑๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ผลิตโดยตรง หรือเป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตให้
เป็นผู้แทนโดยตรงจากผู้ผลิต 
  ๒.๑๔.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ
กองทัพบก ในวงเงินมูลค่าสัญญาเดียวไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐.-บาท 

 ๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ           
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 

 ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
 (๑)  ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
 (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามญัหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล (ไม่เกิน ๖ เดือนนับถึงวันยื่นเอกสาร) พร้อมแบบ สห.๒ บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ และบัญชี
รายชื่อผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
 (ข) บริษัทจ ากัด หรือ บริษัทมหาชน จ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล (ไม่เกิน ๖ เดือนนับถึงวันยื่นเอกสาร)  หนังสือบริคณห์สนธิพร้อมแบบ บอจ.๓ และแบบ บอจ.๕  
บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ บัญชีรายชื่อผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้ง
รับรองส าเนาถูกต้อง 
 (๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือส าเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 
 (๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 
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 (๔) เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ 
  (๔.๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ยื่นข้อเสนอ และ
ส าเนาหนังสือส าคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว(ถ้ามี) และส าเนาหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล
(ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
  (๔.๒) ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
  (๔.๓) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
    (๔.๔) หลักฐานการเป็นผู้ผลิต หรือผู้แทนโดยตรงจากผู้ผลิต ดังนี้.- 
    (๔.๔.๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ผลิต ที่มีสถานที่ประกอบการภายในประเทศไทย 
ให้แนบส าเนาใบอนุญาตตั้งโรงงาน (แบบ รง.๒) หรือใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน (แบบ รง.๔) และ
ใบอนุญาตขยายโรงงาน (แบบ รง.๓)(ถ้ามี)  ของกระทรวงอุตสาหกรรมที่มีและใช้อยู่ในปัจจุบัน  หากใบอนุญาต
ให้ประกอบกิจการโรงงานหมดอายุ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอแนบหนังสือของกรมโรงงานอุตสาหกรรม รับรองว่าเป็น
โรงงานที่สามารถด าเนินการต่อไปได้ตามกฎหมายเพ่ิมเติมแนบไปด้วย  
     (๔.๔.๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้แทนโดยตรงจากผู้ผลิตมีสถานที่ประกอบการ
ภายในประเทศไทย จะต้องแนบส าเนาหนังสือแต่งตั้งจากผู้ผลิต พร้อมเอกสารตามข้อ ๓.๑(๑) หรือ (๒) แล้วแต่
กรณี และเอกสารตามข้อ ๓.๑(๔.๑), (๔.๒) และ(๔.๓) มาด้วย  
     (๔.๔.๓) กรณผีู้ยื่นข้อเสนอได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิต ที่มีสถานท่ีประกอบการ
ในต่างประเทศ จะต้องแนบหนังสือแต่งตั้งซ่ึงออกให้โดยผู้ผลิตที่เป็นส านักงานใหญ่มาแสดงด้วย 
      (๔.๔.๔) การรับรองเอกสารที่ท าในต่างประเทศ  ซึ่งผู้ยื่นข้อเสนอน าไปแสดง
เป็นหลักฐานต่อทางราชการ เพ่ือประกอบการยื่นข้อเสนอและเสนอราคา การท าสัญญา การแก้ไขสัญญา             
การขอขยายเวลาท าการตามสัญญา การของดหรือลดค่าปรับ หรือการอ่ืนใดซึ่งเกี่ยวข้องกับการด าเนินการจ้าง
ของ กรม ในครั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศ ว่าด้วยการรับรอง
เอกสาร พ.ศ.๒๕๓๙  ดังนี้ 
     (๑) เอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากเจ้าหน้าที่สถานทูต
หรือสถานกงสุลของต่างประเทศในไทย และผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศ จึงจะถือว่าเป็น
เอกสารที่ถูกต้อง หรือ 
   (๒) เอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากเจ้าหน้าที่สถานทูต
หรือสถานกงสุลของไทยที่มีอาณาเขตในประเทศนั้นๆ และผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศ จึงจะ
ถือว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้อง 
  (๔.๕) ส าเนาคู่สัญญากับกองทัพบก ซึ่งได้ท ามาแล้วไม่เกิน ๕ ปี นับถึงวันประกาศ
เชิญชวน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 

ทั้งนี้  เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบ                  
ในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
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 ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
  (๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจ ให้บุคคลอ่ืนกระท าการแทนในเอกสารการเสนอ
ราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ให้แนบหนังสือมอบอ านาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตาม
กฎหมาย พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านฉบับที่ใช้อยู่ปัจจุบันของผู้มอบอ านาจ 
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านฉบับที่ใช้อยู่ปัจจุบันของผู้รับมอบอ านาจ  และส าเนา
หนังสือส าคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว(ถ้ามี) และส าเนาหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล(ถ้ามี)  
จ านวน ๑ ชุด 
  (๒) เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ  
       ๒.๑ ส าเนาหนังสือรับรองผลงาน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง(ถ้ามี) 
      ๒.๒ บัญชีรายละเอียดประกอบการจ้างซ่อม ตามหมายเลขงานที่เสนอราคา 
 (๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 

 ทั้งนี้  เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบ 
ในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 

 ๔. การเสนอราคา  
  ๔.๑ ผู้ ยื่ นข้อ เสนอต้องยื่ นข้อ เสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้ อจั ดจ้ า งภาครั ฐ 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่ มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น  
และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและท าการยืนยันตัวตนของ 
ผู้ยื่นข้อเสนอ โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
 ๔.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว
โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง 
ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือ
เป็นส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวงไว้แล้ว 
จนกระทั่งส่งมอบงานให้  ณ  กรมทหารช่างที่ ๒๑  ค่ายภาณุรังษ ี   
 ราคาที่ เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  ๑๕๐  วัน ตั้ งแต่วันเสนอราคา 
โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
 ๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน  ๙๐  วัน นับถัดจาก 
วันลงนามในสัญญาจ้าง 
 ๔.๔ กรม จะใช้รายละเอียดประกอบการจ้างซ่อมแทนคุณลักษณะเฉพาะของกองทัพบก ที่แนบท้าย
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เป็นหลักในการพิจารณา ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่ง
รายละเอียดประกอบการจ้างซ่อม โดยมีรายละเอียดตามข้อ ๑.๑ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือประกอบการพิจารณา ซึ่งหลักฐานดังกล่าวนี้ กรม จะยึดไว้เป็นเอกสารของ                  
ทางราชการ  
 ๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งเอกสารฉบับจริง ตามข้อ ๓.๑, ๓.๒(๑)(ถ้ามี), ๓.๒(๒.๑)(ถ้ามี) และ
เอกสารต้นฉบับ ตามข้อ  ๓.๒(๒.๒) ที่ยื่นทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือใช้ในการ
ประกอบการพิจารณา ภายหลังจากผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอราคาผ่านทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์แล้วไม่เกิน ๑ วัน นับถัดจากวันเสนอราคา ในวันและเวลาราชการ ณ ห้องประกวดราคา และ             
สอบราคา กรมการทหารช่าง อาคารสโมสรนายทหารประทวน ค่ายภาณุรังษี อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
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หากผู้ยื่นข้อเสนอไม่สามารถน าเอกสารดังกล่าวไปแสดงตามวันและเวลาดังกล่าวได้ ทางราชการจะถือว่าเป็นการ
ปฏิบัติที่ผิดไปจากเงื่อนไขเอกสารประกวดราคาในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ ส าหรับเอกสารฉบับตัวจริงและเอกสาร
ต้นฉบับที่ยื่นทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ทางราชการจะคืนให้เมื่อตรวจสอบแล้ว 
  กรณีเอกสารฉบับตัวจริงและต้นฉบับ กับเอกสารที่ยื่นทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ มีข้อความขัดแย้งกัน ทางราชการจะถือว่าเป็นการผิดเงื่อนไขในสาระส าคัญ ซึ่งอาจไม่รับพิจารณา   
ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นก็ได้  
 ๔.๖ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดประกอบการจ้างซ่อมและ
ขอบเขตของงาน ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อน ที่จะตกลง                   
ยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๔.๗ ผู้ ยื่ นข้อ เสนอจะต้องยื่ นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้ อจั ดจ้ างภาครั ฐ 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่                                ระหว่างเวลา               น. ถึง              น. และเวลาในการ
เสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 

  เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคามาแล้ว จะไม่รับเอกสารยื่นข้อเสนอและ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 

 ๔.๘  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท าเอกสารส าหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท 
PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน 
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพ่ือเป็น
การเสนอราคาให้แก ่กรม ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

  เอกสารที่เสนอต่อ กรม ผ่านทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ต้อง
ประทับตรา บริษัท,ห้าง,ร้าน(ถ้ามี) และลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคลหรือ
ผู้ที่ได้รับมอบอ านาจ ก ากับไว้ด้วยทุกหน้า 

 ๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะด าเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอราคารายอ่ืน 
ตามข้อ ๑.๕(๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ 
ผู้ยื่นเสนอราคารายอ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็น 
ผู้ยื่นข้อเสนอ 
  หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือ 
ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอว่า มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ กรม จะพิจารณาลงโทษ
ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่ม
ให้มีการกระท าดังกล่าว และได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทาง กรม  
 ๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
   (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
   (๒) ราคาที่ เสนอจะต้องเป็นราคาที่ ร วมภาษีมู ลค่ า เ พ่ิม  และภาษี อ่ืนๆ (ถ้ ามี )  
รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
   (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา  
ที่ก าหนด 
   (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้ 
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   (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th  

 ๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
  ๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรม จะพิจารณาตัดสิน
โดยใช้หลักเกณฑร์าคา 
  ๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ 
   กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ กรม จะพิจารณาจาก ราคารวม 
 ๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔  คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิค หรือรายละเอียดประกอบการจ้างซ่อมที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่าง
ไปจากเงื่อนไขที่ กรม ก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ
และความแตกต่างนั้นไม่มีผล ท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเป็นการผิดพลาด
เล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการติดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 
 ๕.๔ กรม สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน  ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชี รายชื่อ ผู้ รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของ กรม 
  (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล(บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ อย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
  (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนด ในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน 
 ๕.๕  ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ กรม มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ยื่นข้อเสนอได้เพ่ิมเติมได้ กรม มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ท า
สัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

 ๕.๖  กรม ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้  
และอาจพิจารณาเลือกจ้างตามจ านวนหมายเลขงาน หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก   
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ กรม เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือ
ค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง กรม จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอ
เป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที ่เชื ่อถือได้ว่าการยื่น
ข้อเสนอกระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืน
มายื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น 

  ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรือ กรม จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถด าเนินงานตาม
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ กรม มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ
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หรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหาย
ใดๆ จาก กรม  
 ๕.๗  ก่อนลงนามในสัญญา กรม อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏ
ว่ามีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคา หรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอ
รายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

 ๖. การท าสัญญาจ้าง  
 ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓  
กับ กรม ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับ      
ร้อยละ ๕  ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้ให้ กรม ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญาโดยใช้
หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
 ๖.๑ เงินสด 
 ๖.๒ เช็คหรือดราฟทท์ี่ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายให้แก ่“กองทัพบก โดย กรมการทหารช่าง” ซ่ึงเป็นเช็ค
หรือดราฟทล์งวันที่ที่ท าสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันท าการของทางราชการ 
  ๖.๓ หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด  
ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
  ๖.๔ หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ ได้รับอนุญาต 
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ 
ค้ าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
  ๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
  หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของงานจ้างซึ่ง กรม  ได้รับมอบไว้แล้ว  

 ๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  
 กรม จะจ่ายเงินค่าจ้างซ่อมให้กับผู้รับจ้าง เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจ้างไว้ถูกต้องครบถ้วนตาม
สัญญาแล้ว หรืออาจแบ่งจ่ายเป็นงวดตามจ านวนสิ่งของที่จ้างซ่อมที่ได้รับมอบก็ได้ แต่การส่งมอบแต่ละครั้งต้อง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐(สามสิบ) ของมูลค่าสิ่งของที่จ้างซ่อมทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบสิ่งของ         
ที่จ้างซ่อมไว้ถูกต้องครบถ้วน 

 ๘. อัตราค่าปรับ 

 ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้าง
เป็นหนังสือจะก าหนด ดังนี้ 
 ๘.๑ กรณีที่ผู้ รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้ อ่ื นท า อีกทอดหนึ่ งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก กรม                     
จะก าหนดค่าปรับส าหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจ านวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น 
 ๘.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างนอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะก าหนดค่าปรับเป็นรายวัน       
ในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้าง 
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 ๙. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

 ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาจ้าง ตามแบบ         
ดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้น ภายในระยะเวลาไม่น้อย
กว่า ๖ เดือน นับถัดจากวันที่ กรม ได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขหรือเปลี่ยนให้ใช้การได้ดี
ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง  

 ๑๐. การจ่ายเงินล่วงหน้า 

 ผู้ยื่นข้อเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของราคาค่าจ้างท้ังหมด 
แต่ทั้งนี้ จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ าประกันของธนาคารใน
ประเทศ หรือหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔(๓) ให้แก่ กรม 
ก่อนการรับช าระเงินล่วงหน้านั้น  

๑๑. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอ่ืนๆ 
      ๑๑.๑ เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

  การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ กรม ได้รับอนุมัติ เงินค่าจ้างจากเงิน
งบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ แล้วเท่านั้น 
 ๑๑.๒ เมื่อ กรม ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และ
ของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การพาณิชย์นาวี ดังนี้ 
 (๑) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน
นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่ เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
 (๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืน 
ที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
 (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชย์นาวี  
 ๑๑.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่ง กรม  ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือภายใน
เวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗  กรม  จะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออก
หนังสือค้ าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งจะ
พิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 ๑๑.๔ ผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา และได้ตกลง
จ้างตามสัญญาแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องขนย้ายสิ่งอุปกรณ์ และเครื่องมือสายช่าง ออกไปด าเนินการซ่อม             
ณ โรงงานหรือสถานที่ประกอบการ ตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือใบทะเบียน
พาณิชย์ หรือใบอนุญาตตั้งโรงงาน(แบบ รง.๒) หรือใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน(แบบ รง.๔) และ
ใบอนุญาตขยายโรงงาน(แบบ รง.๓)(ถ้ามี) หรือสถานที่ที่จัดตั้งข้ึนเพื่อใช้ด าเนินการซ่อม 
 ๑๑.๕ กรม สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้าง
เป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)  



- ๙ - 
 

 ๑๑.๖ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน  
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของ  กรม  ค าวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิ
เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม 
 ๑๑.๗ กรม อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ จาก กรม ไม่ได ้ 
  (๑) กรม  ไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรเงิน
งบประมาณแตไ่ม่เพียงพอที่จะท าการจัดจ้างนั้นต่อไป 
  (๒) มีการกระท าท่ีเข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้าง หรือที่ได้รับการคัดเลือก
มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นเสนอราคารายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  
หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นเสนอราคารายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอ่ืนใดใน
การเสนอราคา 
  (๓) การท าการจัดจ้างต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ กรม หรือกระทบต่อ
ประโยชน์สาธารณะ 
  (๔) กรณีอ่ืนในท านองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหว่างระยะเวลาการจ้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

๑๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
 กรม สามารถน าผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้

เป็นผู้รับจ้างเพ่ือน ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
 ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ

หรือท าสัญญากับ กรม ไว้ชั่วคราว 
 

 
กรมการทหารช่าง 

 
     พันเอก 
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                                          หวัหน้ากองจัดหา กรมการทหารช่าง 


